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Ni deziras al ciuj
membroj Icaj amikoj
gojon Kristnaskon
kaj felican novan

jaron 1995!

b estraro de HES

Zamenhoffesto 10 " 12 - 1994

Hamburg (ehh). La ci-jaro Zamenhoffesto komencigos je la 19a horo.
Kiel kutime la programo enhavos rican menuon, variajn prelegetojn kaj
muzikon. Clu el la mangomefoj estas specialafo, kian oni ne Irovas en
kutimaj menuoj — por vegetaranoj ekzistas speciala mangcfo.

Daürigo sur pago 3

Bonvolu ne forgesi vian kotiz-pagon
por la jaro 19951
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Sentenco
Kristnasko estas

bela festo

— se oni ne estas

ansero.
N.N

Nova luanto
Finfine Ia 21 an de Oktobro 1994 en lo

Hamburga Esperanto-Domo estis sub-
skribita nova lukontrakto. La nova luan
to de Ia oficejo nomigas Jooc/iim Garbe
koj Ii gvidas entreprenon por disvendi
produktojn el manufakturoj de blindu-
loj. Estas tiu sama okupo, kiun antaü
kelkaj jaroj faris unuopoj vendistoj, kiuj
iris de pordo ol pordo kun ne tre gronda
sukceso. Hodiaü Ia vendodo de tiaj
produktoj okozos laü moderna metodo;
Per telefonaj kontoktoj oni eltrovas pa-
givajn klientojn, kiuj regule ocetas bro-
sojn, balailojn kaj tukojn el blindul—
manufakturoj. Fakte cnkaü estas en nia
intereso, ke multaj entreprenoj en Ger-
monio acetos varojn el manufakturoj de
blinduloj — unue pro lo bono celo kaj
due pro nio intereso je ciumonoto lupo-
go. Do ni deziros bonon sukceson!

Nova numero

de Wielgus-oj
Ekde Novembro

ges-roj Wielgus
havas novan

telefon-numeron;
aldonigos ol Ia moi-
novQ unu cifero en

Ig trio loko:

2542936



El Nia Klubo

Zamenflojfesto 1994
La lOan de Decembro, je Ig 19a hora
komencigos nia tradicia Zamenhoffesto

en Ig suba salcno de nia Esperanto-Domo.
Necesas antaua anonco kaj menu-mendo.

Programo de lo vespero:

Sa!ufvortoj de la prezidanfo
UnuG mangpmeto: Karea kremsupo

Prelegeto: ZamenH^ verkoro (Hella Lanka)
Duo mangometo^Kazeai pirogoj

Recitado: penslgaj poemoj pOrgen Wulff)
Tria mongometo: Brez/fa cervafo kun
kantarelok piro kun yakcinroj kaj knedlikoj

Kvara mangomefot Cokdlada saümkremafo
y^Muziko

Fino de lo menüo: digesfivo, kafo ks.
Babilanfa Rondo

Bonvolu anoncigi sufice frue
ce Elsbeth Wielgus, Tel. 254 29 36
au ce Benno Klehr, Tel. 43 51 97



El Nia Klubo

Jarcefkunveno 1995
La jarcefkunveno de Hamburga Esperanto-Societo r.a.

okazos Joudon, 23~02-95 je Ig 20a horo
en Ig domo KlGus-Groth-StrGße 95, 20535 HGmburg.

la estraro

Kotizoj por 1995
GEA HES kune

ordinara membro 90,- 65,- 155,-
familiano/sen ensp. 30,- 35,- 65,-
junulo (gis 26\,) 30,- 30,- 60,-
Bonvolu pagi sufice frue al la konto de HES:
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Konto n-ro 173 22 - 207

Hella Lanka dankasl

SBer Dag for Dag ften 2Irbett bei^t
Un jümmerä op'n 9^oflcn ftcibt
Un beibt bat frob un beibt bat geern,
De fann ficf of mal amüfeern!
Kara Elsbeth,
ni tutkore dankaa al vi pro via multa laboro, kiun vi faras konstante dum la tuta jaro. La
plej grandan parton de flu laboro nloj membroj efi ne povos konstoti, äor vi faras tlujn
nespektaklajn, nevideblajn, nehonorigatajn laborojn. Guste tluj laboroj postulas tre
multan tempon, kiun investi vi ciam pretas. Akceptu nian dankon kun lo Platdica sentenco,
ke tiu kiu multe laboras ankaü foje rajtas ripozi.
Ni deziras agrablan "libertempon" en Decembroi
Nonne de la klubanoj: Benno Klehr



El Nia Klubo

Seminarioj por
kursgvidantoj

De Januaro gis Majo 1995/ ciam la lastan semajnfinon
monateen la Homburga Esperanto-Domookazos prelegcj,
kursoj kaj ioborgrupoj por preparigi oI io ekzameno por
kursgvidontoj lou Io reguloro de Germono Esperonto-
Instituto.

Jen la dotoj koj io temoj;
28an / 29an de januaro - argumentado, Esperanto-

movado, konversacio kaj tradukado
25an / 26an de Februaro - literaturo, ekzercoj, konversacio
25an / 26an de Morto - metodiko, didoktiko,

lernolibroj kaj kurspionodo
29an / 30an de Aprilo - gramotiko, fonetiko, stilo,

eviteblaj eraroj, Germanismoj
27an / 28an de Majo - ludoj en lingvo-instruado

(Germanlingve de fokulino), ekzercoj

Prelegantoj: d-ro Werner Bormann, d-ro Vesna Stanicic-Burchards,
Harald Schicke, Jürgen Wulff, Benno Klehr kaj aiiaj.

Ciuj semajnfinaj seminarioj okazos Sobote de 15-1 8 h kaj Dimance
10-12, 13-16 h. Inkluzive tagmango (Dimance) la kotizo por unu
seminario estas GM 30 - por membroj kaj junuloj, CM 60,- por
nemembroj. Tranoktado ebios en io klubejo (senlukso): 1 nokto GM
15,-/ 2 noktoj GM 25,-
Lo partoprenantoj povos utiligi la Hamburgan Esperanto-Bibliotekon.

Allgojn sendu ol Homburgo Esperonto-Societo
Klous-Groth-Stroße 95 • 20535 Homburg
ou oligu telefone: 0 40 / 2 50 30 65
ou fokse: 0 40 / 6 56 06 59



Nia Terura Enigmo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43 44

45

Atentui Nia enigmo estas vere terura. La
prisicriboj ne estas rektaj klarigoj - foje iii
estas ec misgvidaj. Tarnen eblas eltrovi, se
oni iom scias jongli en la cerbo.

Horizontale: 1 Kunulo de Lanti laü Lanti.
9 Filozofa part' antaü Aürelio pagas. 13 Tia
estis la buleo de Karolo IV. 14 Impreso de
certa lumfrekvenco. 15 Supren al Zamen-
hof. 16 Koncentrigil' aü male. IZAütosigno
en Bilk aO Pempelfort. 18 Doni ion per poste
repostuli pli. 19 Granda dio de Asiro.
22 Lanterno sen lamp' necerta. 23 Unu ei tri
triaj. 24 Pez' ne ekzistas sen gi. 25 En
Hamburg la okaz' estis je 7-12-91. 28 La
deksepa de la fino. 29 Suker-kolora trin-
ka[o. 31 Bofratin' de kanzono por mangi.

33 Havanta tro grandan estimon de si mem.
35 Tia sin prezentas y=x?+2x+2. 36 Bbnka
el Sudan', blua eLEtiopio. 37 pasteja altaf.
39 Ec ne de unu. 40 Grupekest'. 42 An kau
sen fis' gi estas kaücuko. 45 Punkte, punkto,
komo, streko - |en montrigas tiu afero.
Vertikale: 1 Tia estas mango inter tagme-
zo kaj vespere. 2 Tiel en grupe operes tuta
ere. 3 Ce kemence aü fine de manike.

4 Centre de retaci' teknike. 5 Franca plasti-
ka Auguste. 6 Aldehid' enteü digestede.
7 Pikile de la spine. 8 aüdkapabligil' de
lutre. 9 Aliige de ferm' kenservente.
10 Malerde en ferm' geemetrie. 11 Tie
estas grupo de rabistoj kaj eklezia tribunale.
12 Festa kaüze per mertigi infenejn.
20 Kemerci malheneste. 21 Parte de trako.



Nia Programo 6/94
Klubejo malfermita j'aüde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Studrortdo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00. GIS: unufoje monate; infor-
moj: Tel. (0 40) 58 71 82 aü 7 38 45 08.
Paroliga Rondo: ciun mardort: 18:30.

Decembro

1  für Om " f/Va cj
3 Studrondo

- 17.00 estrarkunsido -

8 fermita pro
Sabata feste

10 Zamenhoffesto
Komenco 19a horo
- vd. pagon 3 -

17 ^

La klubejo

24 > restas

fermita

31 >

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geöffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalen
derwochen: 14:00. GIS: einmal im Monat;
Auskunft: Tel. (0 40) 58 71 82 oder
7 38 45 OE.Paroliga Rondo: Di. 18:30.

Januaro ̂ 95

5 klubejo fermita

12 W. Bormann:

Esperanto-turismo

13 Kabareda Grupo - 18.00

14 Studrondo

- 17.00 estrarkunsido-

19 Elsbeth Bormann:

Europa agado

26 Hannelore Brunow:
Novaj libroj

28 Seminario por
kursgvidantoj
- vd. pagon S -

DaOrigo de maldekstre:
26 Skatole en profesio. 27 Tiu land' ankoü
estas Rusa tero. 30 Senvampirigo legom'.
31 Alvoko al komarodoj pro glora estonte-
co. 32 Post|us antaötuj. 34 De moljunul'
fimata, de siedo atendato. 37 Tiel progre-
sos ciu komercisto — koj aliaj. 38 LudiT por
kasi raüpon. 41 Mallonga nitono. 42 Mal
longe el Dromo oö Arto. 43 Part' de grupo.
44 Kartona sciigo mallonge. 45 La dekduo
litero.
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Diversaj Temoj 8

Junularo kaj
Mediprotektado

Hamburg (fwu) Ankau ci-jore la Ham-
burga Esperonto-Junularo denove
havis Standort en la "Markthalle"
dum la "Jugendumwelttage".
La 1 Oan kaj 1 1 an de Novembro naturprotek-
taj asocioj montras, kiel vivl pii sanige, kiel
protekti naturon, mem fari kosmetikafojn kaj
multon pii.
La Esperonto-Junularo informis pri la ebleco
de pii facila internacia kunlaboro per Espe
ranto. Mediprotektado ja ankaö en Esperan-
to-renkontigoj ofte estas temo.

Kurso por
progresintoj

surbaze de "Tesi la Tes
tudo" ne jom komencigis
en Novembro sed nur en
Januoro 1995.

interesitoj ononcigu ce
Jürgen Wulff,
Bornkamp 12,

22043 Hamburg,
Tel/Fax 040 > 6560659

Haringoj Salitaj
«n Homburg

Kabarsda Qrupo de Hombarge Esperanto-Societo

Kiu satas aktori au kanti?
Hamburg (ehh). Post pauzo de kelkaj joroj la klubo kabareda grupo
Haringoj Saiitaj reaktivigas. Ciu, kiu satas ludi skecojn aü kanti kanzonojn,
povas partopreni en la grupo. Ec obsolutoj komencontoj estas bonvenajl Por
eltrovi, kiom da interesitoj estas kaj kion fari la partoprenontoj preferas, la unua renkontigo
okazos Vendredon, la 13an de Januaro 1995, je la 18a horo en la Esperanto-
Oomo. Celo de la grupo estas, ellabori tre diversspecan programon, kiun ciuj kune prezentu
dum Zamenfioffesto aü aliaj festoj.



Diversaj Temoj

26a Germana Evangelia Eklezia
Kunveno en Hamburg 1995
Moto: ̂'Forigi Ksenofobion^'^

De la

14a gis
la 18a

de Junio

1995

.1. 26. Deutscher
Evangelischer

.  Kirchentag
"T" Hamburg '95

Hamburg (hl). Dum io Germana Evangelia Eklezia Kunveno 1995 en Ham
burg ankaO Esperanto-stando trovigos inter la diversaj prezenta|oj, La loko
de Io Esperantistoj estos en lat.n. ekumena vf7ago,kierenkontigo3diversnacia|
ekumenaj grupoj. Meze de Hu vilago trovigos kvozau foirejo, forumo por
okazigi diskutojn, prezentafojn koj prelegojn.
"Forigi Ksenofobion" fakte estas temo, al kiu nia internacia laboro povas kontribui konvene.
Kunlabore kun GEA kaj GEJ organizos la standon Io Hamburgaj Esperantistoj, sub gvidado
de Hella Lanka. Estas bona sanco, atingi speciale junajn homojn, kiuj kutime estas multaj
inter la 100.000 vizitantoj, por vorbi por Esperanto. Por tiu ekspozicio estas bezonataj multaj
helpontoj, kiuj estos pretaj, helpi dum kelkaj horoj, prezenti Esperanton al la vizitantoj —
ne devas esti oktivaj kristonoj — sed Esperantistoj.

Helpantoj — De|brantoj sercataj!
Se vi voios helpi en la efektivigo de bona Esperanto-stando, bonvolu ononcigi ce Hella Lanka,
Tel: 89 24 07, aü en Io Homburgo Esperonto-Domo, Tel: 2 50 30 65.

Hamburga Esperanto-Societo
kore dankas al ciuj donocintoj
pro Ig grandanimo subteno

dum Ig pasintaj monatoj/ kiam ne
suficis Ig klubaj enspezoj.

la astraro



Diversaj Temoj 10

Balotoj en Germanio
Bonn (ehh). La 16an de Oktobro 1994
okazis balotoj de la federacia por-
lomento de Germanio.

Post kiam okazis diversaj atencoj de neo-
Naziaj grupoj en kelkaj lokoj de Germa
nio, oni timos en ka| ekster Germanio, ke
povus refortigi Naziismoen Germanio. Feiice
ne estas vero, ke la abomeninda semo
denove trovas fekundan gründen: En futa
Germanio estas 1,8% kiuj vocdonis per la
plej granda dekstra partio Republikaner;
per aliaj dekstruloj malpli ol 0,5%. Ec en la
plej radlkalaj kvartaloj de Hamburg la deks
truloj ne atingis la marken de 5%. Ne estas
kaüzo per goji, sed por esperi. BennoKlehr

Balta Maro

Stra sundLübeck:

Wismar

Nobelpremio
por Esperantisto

Stockholm/Bonn (faz). Per la ekono-
mia Nobelpremio 1994 estis honori-
gita d-ro Reinhard Selten, sciencisto
en la universitato de Bonn.

Kaüzo por la premio estis lia ludo-teario;
teorio, kiu komparas la agon kaj la supozi-
tan reagon de la ludantoj al la agmaniero en
okonomio.

La 1 Gan de Decembro en Stockholm okazos
la transdono de la premio al la Ö4jara
ekonomikisto. Cetere, ec en la fama gazeto
Frankfurter Allgemeine estis menciita, ke
Reinhard Seifen estas Esperantisto.

La Balta Maro,
nordoriente de

Hamburg, limigas
al la federaciaj ian-
doj Slesvig-Holsti-
nio kaj Meklenbur-
gio-Antaüpomerio
inter Danio kaj
Pollando.

Cu NoGeLo?

en Rostock '95
Neubrandenburg (wp). La Landa Ligo
Meklenburgio-Antaüpomerio de GEA
planas komunan renkontigon de la
nordaj federaciaj landoj en Marto '95.
"Nl certe ne volas revivigl Nogelon, sed organizi
kunlaboron inter Siesvig-Holstinio, Hamburgo
kaj Meklenburgio-Antaüpomerio." Tion asertas
Werner Pfennig pri !a intenco de tiu kunveno.
Bedaürinde je la redaktofino la preciza dato
ankoraü ne estis konata.

loö informilo de landa iigo M-A

Balt^Mara

Renkontigo
Stralsund (HBw). De la 9a gis la
11a de Septembro 1994 en Stral
sund okazis speciala renkontigo.
Kvankam iom mankas lukso en la
fervojista franoktejo, kie okazis la
renkontigo, la partoprenantoj povis gui
interesajn prelegojn kaj vidindan turisman
programon. Oni ankaü vizitis la faman
historian Scbeele-domon, kie kutime
renkontigas la loka grupo.

Hanndore Brunow



n El Aliaj Landoj

Hungario - pli ol papriko kaj Piroska
Hungario situas ce
la sud-orienta

rando de Centra

Eüropo. La lando
havas oreon de

93.030 km^ do
iom pli ol Aüstrio.
Eniogas Hungari-
on 10,2 milionoj
da homoj, el Iduj
pli ol du miiionoj
logas en lo cef-
urbo Budapesto
(Budapest).
La pejzago prezen-
tas tri diversajn par-
tojn: La Malgranda
Ebenafo cirkaü la ri-
vero Raba, la meza montaro en strio inter la
Slovenia limo kaj la urbo Miskolc kaj la
Granda Ebenafo Oriente kaj sude. La
Balafona Lago, c. 80 km sud-okcidente
de Budapesto, estas la plej granda lago de
Centra Eüropo. La fama Hungara stepo, la
Puszfa hodiaö nur plu ekzistas en sia natura
formo en la Nacia Parka Hortobagy ce
Debrecen; la plej granda parto de la lando
estas agrikulture uzata. Hungario estas tre
satata de turistoj: En kelkaj jaroj estas pli da
turistoj ol civitanoj.
Historie: Jam en la Bronza Epoko vivas
homoj en tiu regiono. En la 3a je. a.K. venas
Keltoj, en la sekvaj jarcentoj ankaü Ger-
manoj. En la jaro nul la Danubo estas la
nord—Oriente limo de la Romia kolonio

Pannonia. Ce la nuna ßuc/opest trovigas la
fortika|o Aquincum. Dum la Popolmigrado
trapasas kaj eklogas en la lando dum kelka
tempo Cotoj kaj Hunoj. De post 896 p.K.
Madjaroj eklogas ce la Danubo. La militiroj
de la Madjaroj atingas ec Konstantinopo-
lon, Sudan Italien, Francion kaj nordan Ger
manion. Post 955 iii restadas en Hungario,
kiu gis hodiaü nomigas Magyarorszäg.

CEHIO

SLO

VIENO
BRATIS

AUSTRIO

KROAT O

UKRAINO
VAKIO

Misko c

_AVA

Debrecen

BUDAPESrO

HÜNG/i^lO
RUMANIO

Szeged • Arad

100 km

En la Mezepoko Hungario estas unu el la
plej potencaj regnoj en Eüropo, kiu etendigas
de la Karpotoj gis la Adriatiko. Dum la
Turkinvado en la 16a je. Hungario estas
dividita inter Osmanoj kaj Aüstroj. De 1718
la regoj de Habsburg regas la tutan lan
den gis la fino de la Aüstra-Hungara
monarhio. De post 1920 Hungario havas
siajn nunajn limojn.
Ekde 1941 Hungario subtenas Germanion
en la milito. En 1944 Germanaj trupoj
okupas la landen; 400.000 homoj estas
deportitaj en neniigejojn. Sovetaj trupoj oku
pas la landen en 1945 post la venko super
la fasistoj.
En 1949 estas fondita popoldemokratia
resptibliko laü Sovela modele. Pergrandaj
protestoj en 1956 la popolo postulas
demokratajn reformojn, kiujn malebligas
Sovetunio per sia armeo.
En 1988 Hungario kiel unua lande de la
socialisma stataro enkondukas liberaligon
de la ekonomio. Nova konstitucio en la jaro
1989 ebligas iiberan demokration. La
unuaj liberaj balotoj post la dua mondmilito
okazas en 1990. Benno Klehr



Hamburgaj Novajoj 12

Esperanto en
Hummelsbüttel

Hamburg (ebb). ''Club 68", Iciubo
por handikapuloj kaj iliaj omikoj, en
norda kvartalo de Hamburg dis
ponigas vastan oferton al la mem-
broj kaj gostoj.
En la renicontigejo en Hummelsbütteler Weg
63 eblas portopreni kurso[n pri hobicj
mefiiaboroj, filmiaboro kaj ankaü ierni Espe
ranton. La Esperanto-kurson gvidas Deila
Pick, kiu estas tre aktiva kaj jam gvidis
kursojn kaj organizis ekspozicion en la
Kulturdomo Eppendorf. Ni deziras al si
sukceson ankaü en la nova cirklo, kie si
disvastigas la internacian ideon.

NDR 4

pri Esperanto
Vendredon, la 28an de Oktobro je la
15.30 boro, Nordgermana Radio en
sia kvara programo elsendis kvaron-
boran traktafon pri Esperanto.
Jam en Majo, okaze de la 90|ara jubileo de
Hamburga Esperanto-Societo, Ic furnalistino
s-ino Ho/t plurfoje vizitis la Esperanto-Domon
kaj informis sin pri nia afero. Si faris kelkajn
intervjuojn kaj kun granda intereso partopre-
nis en provieciono.
La elsendafo, kiun s-ino Hott ellaboris, estis
unu el la plej lerte faritaj kaj pozitivaj, kiu
estis aüdebia dum la pasintaj jaroj, Krom la
intenco de la internacia ideo ankaü estis
priparolitaj la obstakloj de politikaj kaj
ekonomiaj kontraü-interesoj.
La geparolantoj prezentis ne nur la grama-
tikon de la lingvo, sed ankaü aOdigis paro-
latan Esperanton kaj muzikon kun kantado.
Wolfgang Löhe! surbendigis la elsendafon
kaj disponigis kasedon al la klubo, por ke
interesitoj povu aüskulti gin. La kasedo estas
luebia en la klubejo.

HaBoKük
Homburg (ebb). Sub la tiltolo Harn-
burgo bakas Icukojn Hamburga Es-
peranto-Junularo invitis al la unua
tiaspeca seminario en Hamburg.
De la 21 a gis la 23a de Oktobro 1994 sep
partoprenantoj el tri landoj ne nur komune
bakis kaj mangis, sed ankaü lernis la nece-
sajn terminojn en la Internacia Lingvo.
La kukoj estis tre variaj; ec estis bakitaj
karoto-kuko kaj Lorena lardokuko.
Sabale posttagmeze la grupo promenis al la
Esperanfo-Arbo; fckte la promeno estis
45minuta migrado tien, metroe reen.
Dimance matene (je la 7a horo!) kelkaj
fruvekigintoj renkontigis ce la Rivero Elbe
por viziti la faman fisfoirejon.

Fundapax — ne
en Altonaer Str.

Hamburg (ebb). La Esperonto-instru-
ado kadre de la Unesko-projekto
Fundapax en la lernejo Aitonaer Stra
ße (St. Pauli-Nord) ne okazos.
Tiu lernejo fakte estas tre interesa, car gin
vizitas tre multaj infanoj, kies gepatroj ne
estas Germanej. Gis la 18a de Oktobro
1994 cio sajnis iri laü la planita vojo: Estis
planitaj informado de la infanoj dum la
regula instruado, informvespero por la
gepatroj kaj kurskomenco la 14an de No-
vembro, je la 14.30 h. Du tagojn poste, post
kiam estis okazinta konferenco de ciuj
instruistoj de la lernejo, oni sciigis nin, ke la
lernejo ne plu interesigas portopreni en la
Func/opax-projekto. Laü la informo, kiun ni
ricevis, oni trovis pli gravaj aliajn taskojn por
la lernejo. Tomen tiu klarigo ne estas tute
kontentiga; Bedaürinde ni ne scias, cu vere
estas aliaj gravaj taskoj aü iom negativa
bildo, kiun havas eksteruloj pri Esperanto -
eble post negativa artikolo en Neue Zürcher
Zeitung, kiu aperis antaü nelonge. sk


